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Töltő hely 

A fülhallgatókkal együtt M, L és S méretű 
felhelyezhető füldugók vannak a csomagolásban. 
Tetszés szerint cserélheti 

Jelző 

Multifunkcionális 
gomb

S L 



Kézi csatlakozás: Ha a fülhallgatók ki vannak 
kapcsolva, kapcsolja be őket. A fülhallgatók 
mindkét diódáielkezdenek gyorsanvillogni, azutána 
jobb fülhallgatón a fehér LED lassan villogni kezd. 
Ez azt jelenti, hogy afülhallgatók egymással 
csatlakoztatva vannak. Kapcsolja be a bluetooth-t a 
saját készülékén, és azután csatlakoztassa a 
fülhallgatókhoz. 
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Kézi csatlakozás: Amikor a fülhallgató ki van kapcsolva, 
kézileg kapcsolja be az egyiket. Amikor a fehér 
LED lassan villog, engedélyezze 
a készülékén a Bluetooth-t és párosítsa a 
fülhallgatót a készülékével. 

A fülhallgatók resetelése 

Ha a fülhallgatókat nem tudja helyesen csatlakoztatni, 
kérjük, végezze el a resetelést: Vegye ki a fülhallgatókat 
a tokból és győződjön meg arról, hogy ki vannak 
kapcsolva. Nyomja meg és 15 másodpercig tartsa 
lenyomva mindkét fülhallgatón a multifunkcionális 
gombot. 
Azután, hogy váltakozva villog a piros és háromszor 
a fehér, majd kétszer a fehér jelző LED, elengedheti 
a gombot és visszahelyezheti a fülhallgatókat a 
tokba. Távolítsa el a fülhallgatókat a párosítási 
listából, 
majd újból végezze el a párosítást az Ön készülékével. 
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Figyelmeztetés 

1. A terméket nem szedje széjjel, ne javítsa és
ne is módosítson rajta semmit, mert ez
tűzveszélyes lehet vagy a termék
meghibásodását okozhatja.

2. Ne hagyja a terméket olyan közegben,
ahol a hőmérséklet nagyon alacsony vagy
nagyon magas ( 0 C fok alatt vagy 45 C fok
fölötti).

3. A termék jelzőjét tartsa elrejtve a gyerekek
illetve a háziállatok elől.

4. Vihar közben ne használja. A viharok a termék
meghibásodásához és az áramütés
kockázatának növekedéséhez vezethetnek.

5. Ne tisztítsa a terméket alkohollal vagy
más folyékony tisztítószerrel.

6. Korlátozza a folyadékkal való érintkezést.
7. A fülhallgatók magas hangnyomása a

hallás károsodásához vezet.
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Megjegyzés 

1. Ha a fülhallgató hosszabb ideig ( 2héttel
tovább) nem volt használatban, használat
előtt töltse fel.

2. Csak hitelesített, jó minőségű gyártók
töltőit használja.

3. A fülhallgatók hosszú idejű használata hallás
károsodást okozhat. Ne használja a
fülhallgatókat extremálisan hosszú ideig.

4. A fülhallgató használata a külső hangok tompítását
okozza. Legyen nagyon figyelmes.
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Máshívás fogadása és átkapcsolás a 
hívások között 

A multifunkcionális gomb egyszeri megnyomásával 
fogadhatja a másik hívást. A hívás bevégzéséhez 
nyomja meg a multifunkcionális gombot 2-szer. 

Átkapcsolás a fülhallgató és a készülék között 

A hívás közben az átkapcsoláshoz a 
fülhallagató/ készülék között nyomja meg és 
tartsa 1 sec lenyomva a gombot. 

A mikrofon hangerejének csökkentése 

Hívás közben a multifunkcionális gomb 2-szeri 
megnyomása kikapcsolja/ bekapcsolja a mikrofont. 

12 

Bluetooth 5.0 
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Specifikáció 

Megnevezés: Mi True Wireless Earbuds 
Basic Model: TWSEJ04LS 
Üzemi frekvencia: +8,85 dBm 
Max. kimenő frekvencia: 2402–2480 MHZ 

Fülhallgatók 
Méretek: 26.65 × 16.4 × 21.6 mm 
Súly, kb 4.1 g (egy) Hatótávolság: 10 
m (szabadtérben) Akkumulátor 
kapacitás: 43 mAh (egy) Töltés idő: 
kb. 1,5 óra 
Beszélgetés ideje: kb. 4 óra, 
üzemen kívül: kb. 150 óra 
Bement: 5 V 100 mA 
Akkumulátor típusa: Lithium polimer 
Vezeték nélküli csatlakozás: Bluetooth 
5.0 Bluetooth Profil: 
HFP/A2DP/HSP/AVRCP 

Töltő tok 

Méretek: 62 × 40 × 27.2 mm 
Bemenet: 5 V 500 mA

Kimenet: 5 V 150 mA Töltési idő: 
kb. 2 óra 
Üzemen kívül kb. 4 hónap 
Akkumulátor kapacitása: 300 mAh 
Akkumulátor típusa: Lithium Polymer 
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WEEE 

További információt a www.mi.com web oldalon 
találhat Gyártva a: Xiaomi Communications Co., 
Ltd.számára Gyártó: Dongguan Yingsheng 

Electronic Technology Co., Ltd. 
(a Mi Ecosystem company) 

Cím: Suite 1304, 13 / F, Project Phrase 2 of 
Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, 
No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, 
Nancheng District, Dongguan, Guangdong, 
China. 

Használat előtt alaposan olvassa át ezt a 
használati útmutatót és a további használathoz 
megfelelő helyen tárolja. 

Importőr: 
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76 
301 00 Plzeň
www.beryko.cz

http://www.mi.com/global/service/support/
http://www.mi.com/
http://www.mi.com/
http://www.beryko.cz/



